
LƯU Ý: Bếp chiên LOV-T™ của Frymaster cần tiến hành khởi động, chạy thử và đào tạo 
cách thức vận hành trước khi đưa vào sử dụng trong nhà hàng.  

1. Cấp dầu ăn/dầu cô đặc vào ngăn chiên tới vạch dầu 
dưới . 

2. Bật công tắc điện nếu có (B). 
3. Bật hệ thống điều khiển bằng cách nhấn và giữ nút 

trong 2 giây . 
4. Hệ thống (A) hiển thị “CHANGE FILTER PAD (THAY 

THẤM LỌC)? YES/NO (CÓ/KHÔNG)”.  
5. Nhấn  vào YES (CÓ) và hệ thống hiển thị “REMOVE PAN 

(THÁO THÙNG LỌC)”. 
6. Tháo thùng lọc (C) và hệ thống hiển thị “CHANGE FILTER 

PAD (THAY THẤM LỌC)”.  
7. Thay bộ lọc và lắp lại thùng lọc, chắc chắn rằng thùng 

lọc ở bên ngoài 30 giây. Lắp lại thùng lọc. 
8. Lắp lại thùng chứa dầu ăn/dầu cô đặc vào đúng vị trí ở 

bên phải khoang tủ, đặt ống dẫn dầu vào thùng đã được 
mở (E).  

9. Nhấn vào và giữ nút khởi động lại hệ thống xả dầu cho 
đến khi đèn vàng trên hệ thống điều khiển tắt. (D).   

10. Biểu tượng “P” chỉ ra rằng thùng lọc chưa được lắp 
đúng vị trí. Lắp đặt lại thùng lọc nếu cần.  

11. Trong khi nấu ăn, trả lời YES (CÓ) cho nhắc nhở lọc trên 
màn hình (A) bằng cách nhấn vào nút YES (CÓ).  

12. Xử lý đèn vàng cảnh báo dầu trong thùng bị hết bằng 
cách thay thùng chứa dầu ăn/dầu cô đặc (E) và nhấn 
vào nút khởi động lại hệ thống xả dầu (D) hay cấp dầu 
vào thùng chứa từ hệ thống chứa dầu dung tích lớn.  
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E: Thùng chứa dầu ăn/dầu 
cô đặc: Giữ nút dầu ăn/dầu cô 
đặc để tự động xả dầu. Nó 
không được sử dụng để cấp 
dầu vào ngăn chiên mà chỉ đề 
duy trì mức dầu ăn. Chỉ sử 
dụng dầu mới trong hệ thống 
xả dầu.  

D: Nút khởi động lại hệ 
thống xả dầu: Nhấn vào và 
giữ nút khởi động lại sau khi 
thay dầu ăn/dầu cô đặc cho 
đến khi đèn vàng tắt.  

B: Công tắc điện: Một công tắc trong 
khoang tủ dưới hệ thống điều khiển 
(không hiển thị chỉ có trên bếp chiên 
điện nội địa).  

C: Thùng lọc  

A: M4000: Có thể lập 
trình để tự động lọc. 
Nhấn vào nút YES (CÓ) 
để trả lời YES (CÓ) cho 
nhắc nhở lọc. prompt. 



Chuẩn bị và Vệ sinh Thùng lọc Hàng ngày  

Thùng lọc phải được làm sạch 
hàng ngày và tấm lọc/giấy lọc 
cần phải thay thế. Thực hiện 
theo các chỉ dẫn để chuẩn bị: 
Kéo thùng lọc ra và tháo dời. Bỏ 
tấm lọc/giấy lọc. Vệ sinh sạch sẽ. 
Lau hết nước trong thùng. 

 

Lắp lại thùng lọc theo thứ tự 
này : 

1. Đặt lưới lọc xuống dưới đáy. 
2. Đặt giấy lọc hay nếu sử dụng 

tấm lọc thì đặt mặt gồ ghề 
hướng lên trên. 

3. Rồi lắp giá cố định lên trên 
tấm lọc/giấy lọc. 

4. Đặt rổ hứng mảnh vụn vào 
đúng vị trí. 

5. Đặt thùng lọc vào trong kho-
ang tủ một cách chắc chắn.  
Chắc chắn rằng hệ thống 
không hiển thị P.  

Tấm lọc/giấy lọc trong bếp 
chiên LOV™  phải được thay ít 
nhất một lần mỗi ngày. Trong 
những cửa hàng đông khách 
thì cần thay thường xuyên 
hơn.  

Thay gioăng chữ O sau 90 ngày.  
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